
FORMULARZ KWERENDY INSTYTUCJI MUZEALNYCH
Projekt „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje

muzealne wobec muzeologii cyfrowej”
finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015.

INFORMACJE OGÓLNE:
Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj

Warszawa/ Mazowsze/ Polska (I Rzeczpospolita)

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

gabinet historii naturalnej

Typ instytucji:  muzeum publiczne, zbiory muzealne instytucji lub organizacji
(biblioteka, towarzystwo naukowe), kolekcja prywatna

kolekcja prywatna

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):

brak bliższych informacji

Daty działalności / zakres czasowy:

1690 (ok.) -

Dostępność

ograniczona

Typ  relacji instytucji wobec pamięci

mnemoniczny

Rodzaj pamięci

powszechna

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów



obszar naturalny/

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA
DANE ADMINISTRACYJNE –
województwo/powiat/gmina/ulica/
nr działki, zmiany siedzib (daty);
REGION HISTORYCZNY

XXX Pałac Radziwiłłów
(ob. ul. Miodowa 15

Ministerstwo
Zdrowia)

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/ WWW

XXX

GODZINY OTWARCIA XXX

DYREKTORZY XXX

ZARZĄDCA XXX

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany
)

XXX zbudowany
1681-1687 dla

Dominika Radziwiłła
wg planów Tylmana

z Gameren;
poszerzony o oficyny
w XVIII; 1823 kupiony

przez Ludwika M.
Paca,

przebudowany dla
iego wg planów

Henryka
Marconiego
(1824-1828);

1848-1875 Rząd
Gubernialny;

1875-1939 Sąd
Okręgowy;
1948-1951

odbudowa po



zniszczeniach
wojennych, 1951

Ministerstwo Zdrowia

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:

xxx

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane
biograficzne lub krótka charakterystyka)

Radziwiłł Jan Mikołaj (1681-1729) ordynat klecki, wojewoda nowogródzki

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe
dane biograficzne, ważniejsze osiągnięcia)

Organizacje związane z muzeum oraz działające przy muzeum (krótka
charakterystyka, najważniejsze postaci, historia, datowanie)

Szczegółowa historia instytucji

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

Obiekty szczególne (o szczególnym znaczeniu symbolicznym, ważne dla
nauki lub sztuki, komentowane, słynne)



Strategia pozyskiwania zbiorów

Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka
przekazanych darów/sprzedanych eksponatów; data)

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Wystawy stałe

Wystawy czasowe

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

Współpraca instytucjonalna (muzea, uczelnie, towarzystwa, administracja
itd.)

Zasięg działalności (informacje o miejscu pochodzenia zwiedzających,
komentatorów, autorów relacji itd.)



Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

ŹRÓDŁA:
Bibliografia

CZAJEWSKI W., Ilustrowany przewodnik po Warszawie z planem miasta,
Warszawa 1896, s. 115;

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty

UWAGI:

OPRACOWANIE:

Autor opracowania:

Data sporządzenia karty:

Wyjazdy studyjne w celu wykonania karty, daty:



METADANE* (wypełnia redaktor portalu)

TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)

LOKALIZACJA GPS

KLASYFIKACJE

DATA UTWORZENIA

AUTOR WPISU/REDAKTOR/KOREKTOR

RELACJE

TAGI

SYGNATURA

PRAWA


